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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par to, kā tiek īstenoti ES tiesību akti par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu
(2009/2108(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „EK Bioloģiskās daudzveidības rīcības plāna 
īstenošanas vidusposma novērtējums (COM(2008)0864 galīgā redakcija),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „ES redzējuma un mērķu iespējamības bioloģiskās 
daudzveidības jomā laikposmam pēc 2010. gada”,

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu par biotopu veidu un sugu aizsardzības statusu atbilstīgi 
Biotopu direktīvas 17. pantam (COM(2009)0358),

– ņemot vērā Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību1 (Putnu direktīvu) un Eiropas Parlamenta 2001. gada 17. janvāra rezolūciju2

par to, kā tiek īstenota Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību3 (Dzīvotņu direktīva), 

– ņemot vērā Vides padomes 2009. gada 25. jūnija secinājumus par EK bioloģiskās 
daudzveidības rīcības plāna īstenošanas vidusposma novērtējumu un par dokumentu „Ceļā 
uz ES stratēģiju par invazīvajām svešzemju sugām”,

– ņemot vērā 2010. gada 26. un 27. janvārī Madridē notikušo Padomes neoficiālo sanāksmi, 
kurā pieņēma tā sauktās Cibeles prioritātes un Vides padomes 2010. gada 15. marta 
secinājumus par bioloģisko daudzveidību pēc 2010. gada, proti, par ES un pasaules 
redzējumu, mērķiem un starptautiskās piekļuves un pienākumu sloga sadales režīmu,

– ņemot vērā Eiropadomes 2010. gada 25. un 26. marta sanāksmē pieņemtos secinājumus, 
jo īpaši to 14. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas augstākā līmeņa sanāksmi, kura notika 2001. gadā Gēteborgā un kurā 
panāca vienošanos par bioloģiskās daudzveidības samazināšanās apturēšanu līdz 
2010. gadam saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības stratēģiju,

– ņemot vērā pētījumu par ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības ekonomiku (TEEB) 
(http://www.teebweb.org),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Ceļā uz ES stratēģiju par invazīvajām sugām” 
(COM(2008)0789), 

                                               
1 OV L 103, 25.4.1979., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/105/EK (OV L 363, 

20.12.2006., 368. lpp.).
2 OV C 262, 18.9.2001., 132. lpp.
3 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/105/EK.
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– ņemot vērā ES Zilo grāmatu par integrētu Eiropas Savienības jūrniecības politiku 
(COM(2007)0575 un SEC(2007)1278) un pašreizējo kopējās zivsaimniecības politikas 
reformas sagatavošanas darbu,

– ņemot vērā pasākumus, kuru mērķis ir sekmēt dabas aizsardzību un bioloģisko 
daudzveidību un kuri veido daļu no „KLP veselības pārbaudes”, kā arī pašreiz apspriestās 
iespējas, ko dod KLP reforma,

– ņemot vērā to, ka Apvienoto Nāciju Organizācija 2010. gadu ir pasludinājusi par 
Bioloģiskās daudzveidības gadu,

– ņemot vērā Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas 
dzīvnieku un augu sugām (CITES) Pušu konferences (CoP 15) 15. sanāksmi, kas notika 
Dohā, Katarā, no 2010. gada 13. līdz 25. martam,

– ņemot vērā gaidāmo Pušu konferences piekto sanāksmi, kas vienlaikus būs Kartahenas 
protokola par bioloģisko drošību Pušu sanāksme (COP–MOP 5) un ANO Konvencijas par 
bioloģisko daudzveidību (CBD) Pušu konference (CoP 10),

– ņemot vērā Reglamenta 48. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Zivsaimniecības komitejas un Lūgumrakstu komitejas atzinumus (A7–0000/2010),

A. tā kā no Komisijas paziņojumiem ir kļuvis skaidrs, ka ES nesasniegs noteikto 2010. gada 
mērķi par bioloģisko daudzveidību;

B. tā kā, veicot „veselības pārbaudi” to sugu un dzīvotņu veidiem, kuras ir aizsargājamas 
saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu, ir konstatēts, ka vairākums sugu un dzīvotņu veidu atrodas 
nelabvēlīgā saglabātības stāvoklī, to izzušanas ātrums ir satraucoši straujš un nekas 
neliecina, ka mazinās bioloģiskās daudzveidības izzušanas veicinātāju ietekme; tā kā 
klimata pārmaiņas, iespējams, apdraud ES interešu lokā nonākušās dzīvotnes un sugas;

C. tā kā ES nav spējusi sasniegt 2010. gada mērķi vairāku tādu iemeslu dēļ kā tiesību aktu 
nepilnīga īstenošana, nepietiekama un slikta integrācija nozaru politikas jomās, nepilnīgas 
zinātniskās atziņas un informācijas trūkums, nepietiekams finansējums un tādu iedarbīgu, 
mērķtiecīgu papildu instrumentu neesamība, ar kuriem varētu risināt īpašas problēmas, 
piemēram, jautājumu par invazīvām svešzemju sugām;

D. tā kā bioloģiskā daudzveidība ir pasaules dabas kapitāls, kas ar nodrošināto ekosistēmas 
pakalpojumu starpniecību tieši un netieši būtiski ietekmē cilvēku eksistenci uz Zemes un 
cilvēku kopienu labklājību; tā kā bioloģiskajai daudzveidībai ir svarīga loma visas 
pasaules cīņā pret badu un tā sekmē nodrošinātību ar pārtiku; tā kā bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana ir viens no priekšnoteikumiem, lai 
mazinātu klimata pārmaiņas un pielāgotos tām;

E. tā kā bioloģiskās daudzveidības mazināšanās izraisa ievērojamus zaudējumus finansiālā 
un labklājības ziņā;
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F. tā kā „Eurobarometer” jaunākajā pētījumā norādīts, ka lielākajai daļai ES iedzīvotāju nav 
skaidrs, ko nozīmē termins „bioloģiskā daudzveidība” un kādas sekas var izraisīt 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanās,



PE441.267v01-00 6/14 PR\816099LV.doc

LV

Vispārīgi apsvērumi

1. pauž bažas par to, ka cilvēku darbības rezultātā izraisītā bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanās notiek ļoti ātri, un, ja samazināšanās temps būs tāds pats kā pēdējās 
desmitgadēs, līdz 2050. gadam daba būs ārkārtīgi noplicināta;

2. apzinās, ka nespēja apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos nav pieļaujama ne 
tikai no ētiskā, bet arī no ekoloģiskā un ekonomiskā viedokļa, jo tā liedz nākamajām 
paaudzēm izmantot ekosistēmu pakalpojumus un baudīt labklājību, ko nodrošina bagāta, 
dabiska bioloģiskā daudzveidība; 

3. uzsver, ka aprēķini notiekošajos pētījumos, piemēram, TEEB pētījumu, liecina, ka 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanās dēļ izraisītie labklājības zaudējumi pašlaik ir 
aptuveni EUR 50 miljardi gadā (nedaudz mazāk par 1 % no IKP) un līdz 2050. gadam 
sasniegs EUR 14 triljonus vai 7 % no IKP;

ES un bioloģiskā daudzveidība

4. pauž nožēlu par to, ka nav sasniegts ES mērķis, par kuru vienojās Eiropas augstākā līmeņa 
sanāksmē Gēteborgā 2001. gadā, proti, līdz 2010. gadam apturēt bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos; 

5. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu „ES redzējuma un mērķu iespējamības bioloģiskās 
daudzveidības jomā laikposmam pēc 2010. gada”;

6. turklāt atzinīgi vērtē Vides padomes 15. marta sanāksmes secinājumus, tostarp jauno 
pamatmērķi par bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un ekosistēmas pakalpojumu 
pasliktināšanās apturēšanu Eiropas Savienībā līdz 2020. gadam un šo pakalpojumu 
atjaunošanu, ciktāl tas iespējams;

7. uzskata, ka bioloģiskās daudzveidības samazināšanās apturēšana nepārprotami ir obligāts 
uzdevums, kas jāizpilda līdz 2020. gadam;

8. norāda, ka vērtīgas iniciatīvas, kas paredzētas, lai atjaunotu bioloģisko daudzveidību un 
ekosistēmas pakalpojumus, jau tiek īstenotas, un uzskata, ka šādi atjaunojoši pasākumi 
varētu būt arī daļa no 2020. gada pamatmērķa; tomēr uzsver, ka, pirms pieņemt lēmumu 
par precīziem mērķiem, kas jānosaka nākamajā ES stratēģijā bioloģiskās daudzveidības 
jomā, ir nepieciešams rūpīgs ietekmes novērtējums un pētījums par piemērotību;

9. ņemot vērā bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu starptautisko nozīmi, pauž 
pārliecību, ka nākamā ES stratēģija ļautu arī paātrināt starptautiskus centienus novērst 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanos;

10. turklāt uzsver, ka politikā, kuras mērķis ir bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un 
uzlabošana, jāietver koordinēta stratēģija, lai risinātu problēmu, kas saistīta ar invazīvām 
svešzemju sugām;

Natura 2000

11. atzīst, ka ar Natura 2000 saistītu tiesību aktu pareiza īstenošana ir būtiski svarīga, lai 
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sasniegtu ES mērķi par bioloģisko daudzveidību;

12. neraugoties uz acīmredzamiem un pozitīviem rezultātiem attiecībā uz vairāku sugu 
saglabātības stāvokli, joprojām pauž bažas par Natura 2000 tiesību aktu īstenošanu;

13. atzinīgi vērtē dažu dalībvalstu panākumus, nosakot Natura 2000 teritorijas un  formulējot 
pasākumus vai pārvaldības plānus; aicina visas dalībvalstis ievērot direktīvā noteiktos 
termiņus;

14. pauž bažas par to, ka nav panākumu, veidojot Natura 2000 tīklu jūras vidē, un lūdz 
Komisijai paātrināt nepieciešamās procedūras;

15. kopumā atzinīgi vērtē neizbēgamu elastības ietveršanu ES vides tiesību aktos, lai 
pielāgotu to īstenošanu atbilstīgi vietējiem apstākļiem; vienlaikus secina, ka starp 
dalībvalstīm ir vairākas pārsteidzošas atšķirības, piemēram, saistībā ar Natura 2000
teritoriju „ārējo ietekmi”, dažu „pašreizējo darbību” grupālo atbrīvojumu vai piesardzības 
principa piemērošanu;

16. ņemot vērā šīs dalībvalstu atšķirības, aicina Komisiju nepieciešamības gadījumā sniegt 
precīzāku direktīvu skaidrojumu vai norādījumus;

17. turklāt pauž bažas par pārrobežu sadarbības neesamību, kas var novest pie tā, ka 
jautājumu par divām vienādām teritorijām risina atšķirīgi;

18. prasa, lai Komisija gaidāmajā bioloģiskās daudzveidības stratēģijā un Natura 2000
kontekstā vairāk pievērstos ekosistēmu pakalpojumiem un jo īpaši ekosistēmu elastībai 
darboties spriedzes apstākļos;

Integrācija citās politikas jomās

19. pauž pārliecību, ka Natura 2000 sauszemes un jūras teritoriju tīkls nav vienīgais ES 
instruments bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, tomēr, lai ES bioloģiskās 
daudzveidības politika būtu sekmīga, ir nepieciešama integrētāka pieeja;

20. tādēļ aicina Komisiju nodrošināt, lai bioloģiskā daudzveidība citās ES politikas jomās, 
piemēram, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā, reģionālajā politikā un 
kohēzijā, tūrismā, pētniecībā un jaunradē, turpmāk tiktu ietverta, ievērojot savstarpējo 
izdevīgumu;

21. atzinīgi vērtē līdzšinējos centienus integrēt vides aspektus kopējā lauksaimniecības 
politikā (KLP), piemēram, ieviest agrovides pasākumus un labus lauksaimniecības un 
vides nosacījumus, un aicina Komisiju izmantot KLP reformu kā iespēju, lai turpinātu 
uzlabot šo ievirzi, piemēram, ieviešot ekopakalpojumu kompensācijas mehānismu vai 
sabiedrisko preču sniegšanu, tostarp ilgtspējīgu lauksamniecību ekoloģiskajā ziņā 
problemātiskajās teritorijās, tādās kā Natura 2000 teritorijās; 

22. atzinīgi vērtē pašreiz notiekošo kopējās zivsaimniecības politikas reformas sagatavošanu 
un aicina Komisiju nākamajos likumdošanas priekšlikumos iekļaut bioloģiskās 
daudzveidības kritērijus; turklāt uzstāj, ka saskaņā ar Komisija paziņojumā 
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(COM(2009)162) paustajiem ierosinājumiem un ņemot vērā Eiropas Parlamenta nostāju 
(*), būtu jāizstrādā ilgtspējīgi akvakultūras modeļi, kas, iespējams, būtu alternatīva iespēja 
zivsaimniecības vietā;

23. prasa, lai dalībvalstis izstrādātu katra savu mežsaimniecības politiku tā, lai tajā pilnībā 
tiktu ņemta vērā mežu nozīme, proti, tas, ka meži ir bioloģiskās daudzveidības saglabātāji, 
piesaista oglekli un tiem piemīt gaisu attīrošas īpašības, turklāt iedzīvotājiem tajos ir 
iespēja atpūsties;

24. uzsver, ka proporcionāli samilzušajām vajadzībām un problēmām, kas saistītas gan ar 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, gan ar klimata pārmaiņām, 8. pamatprogrammā 
jāpalielina budžets vides un bioloģiskās daudzveidības izpētei;

Bioloģiskā daudzveidība un klimata pārmaiņas

25. uzsver, ka bioloģiskajai daudzveidībai un elastīgām ekosistēmām ir liela nozīme, lai 
mazinātu klimata pārmaiņas un pielāgotos tām, ņemot vērā to, ka sauszemes un jūras 
ekosistēmas pašreiz absorbē aptuveni pusi no CO2 antropogēnās emisijas apjoma;

26. atzinīgi vērtē atbalsta palielināšanu pasākumiem, kuri paredzēti, lai mazinātu klimata 
pārmaiņas un no kuriem labumu var gūt arī bioloģiskā daudzveidība, tomēr tiem 
nevajadzētu negatīvi ietekmēt bioloģiskajai daudzveidībai piešķirto finansējumu;

Iespējamās darbavietas un 2020. gada stratēģija

27. atzīst ievērojamo darbavietu potenciālu, kas saistīts ar minētajām darbībām un ilgtspējīgas 
ekonomikas un videi nekaitīgas infrastruktūras attīstību, turklāt tas nozīmē, ka būtu 
nepieciešams vietējais darbaspēks, lai īstenotu šīs darbības (jo tās nevar veikt trešās 
valstīs), tādējādi būtiski sekmējot ES 2020. gada stratēģijas īstenošanu;

28. turklāt pauž stingru pārliecību par to, ka tādi divi aspekti kā ilgtspējīgas ekonomikas 
attīstība un vides saglabāšana var viens otru papildināt un ka tam tā būtu jānotiek; 

Finansējums

29. ņem vērā Komisijas aprēķinus, ka Natura 2000 tiesību aktu pilnīga īstenošana varētu 
izmaksāt EUR 6,1 miljardus;

30. tomēr pauž nožēlu par to, ka nav norādīts skaidrs to līdzekļu faktiskais sadalījums, kurus 
katru gadu izlieto bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai ES, un uzstāj, ka dalībvalstīm 
un Komisijai jāsadarbojas, lai precīzāk atspoguļotu situāciju;

31. atzinīgi vērtē LIFE+ paredzēto izdevumu palielinājumu (2011. gada budžeta projektā 
norādīts palielinājums par 8 %), tomēr uzsver, ka ES budžetā šis instruments veido 
pavisam niecīgu daļu (0,2 %);

32. apzinās, ka papildu finansējums bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai ir pieejams, 
izmantojot citus instrumentus, piemēram, struktūrfondus un Lauku attīstības fondu, tomēr 
pauž nožēlu par to, ka vairākums dalībvalstu šo iespēju izmanto ļoti ierobežotā mērā; 
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33. pauž pārliecību par to, ka ar valsts līdzekļiem vien nepietiks, lai sasniegtu ES pamatmērķi, 
un uzsver arī korporatīvās atbildības nozīmi, pievēršoties jautājumam par bioloģisko 
daudzveidību; 

34. turklāt uzsver nepieciešamību tirgū laisto produktu galīgajā cenā iekļaut ārējās izmaksas, 
piemēram, kaitējumu, kas nodarīts bioloģiskajai daudzveidībai, vai izmaksas, kas radušās, 
atbalstot bioloģisko daudzveidību; 

Informācijas un zināšanu pamatapjoms

35. norāda, ka pētniecībai un attīstībai ir būtiska nozīme tādu politikas rīku izstrādē, ar kuriem 
apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un novērst pašreizējos zināšanu 
trūkumus;

36. uzsver, ka ir jāizstrādā skaidrs pamats un, pamatojoties uz to, Komisijai ir jānosaka 
reālistiski un uz pierādījumiem balstīti mērķi vai apakšmērķi; 

37. ņemot vērā sabiedrības pašreizējo zināšanu trūkumu par bioloģiskās daudzveidības 
nozīmi, atzinīgi vērtē Komisijas rīkotās informācijas kampaņas un aicina dalībvalstis 
censties vēl vairāk, lai palielinātu sabiedrības informētību;

Starptautiski aspekti

38. pauž bažas par nespēju īstenot 2002. gadā notikušajā pasaules valstu augstākā līmeņa 
sanāksmē par ilgtspējīgu attīstību noteikto starptautisko mērķi par bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanās tempa apturēšanu līdz 2010. gadam vai pat tuvoties šā 
mērķa sasniegšanai; 

39. atzinīgi vērtē Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferenci, kas notiks 
2010. gada oktobrī Nagojā, un prasa, lai ES nosūtītu uz šo konferenci daudzskaitlīgu 
delegāciju;

40. mudina Komisiju un dalībvalstis integrēt vides aspektu attiecībās ar trešām valstīm un 
turpināt „Zaļo diplomātiju”; 

41. uzstāj, ka tirdzniecībai paredzēto produktu ilgtspēja ir būtisks starptautisko tirdzniecības 
līgumu elements; šajā sakarībā uzsver, ka jebkurā turpmākajā PTO nolīgumā jāietver ar 
tirdzniecību nesaistīti apsvērumi, tostarp apsvērumi par ražošanas paņēmieniem un 
bioloģiskās daudzveidības respektēšanu;

42. pauž ārkārtīgu nožēlu par CITES konferences neapmierinošo iznākumu, jo netika īstenoti 
ES pilnvaru galvenie elementi, proti, jūras sugu aizsardzība no lielas komerciālas 
ieinteresētības;

43. stingri pieprasa, lai Komisija un dalībvalstis uzlabotu iekšējās lēmumu pieņemšanas 
procedūras ātrumu un efektivitāti un lai tās veltītu vairāk resursu un laika diplomātiskajām 
attiecībām ar trešām valstīm;

44. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

„Viss vērtīgais ir neaizsargāts.” Šķiet, ka ar šo holandiešu dzejnieka, mākslinieka un 
fotogrāfa Lucebert (1924–1994) dzejas rindu kodolīgi var raksturot lielo problēmu, ar kuru 
mums nākas saskarties bioloģiskās daudzveidības jomā. 

No vienas puses, sabiedrības interesēs ārkārtīgi svarīgi ir saglabāt bioloģisko daudzveidību un 
ekosistēmas un nepieļaut to stāvokļa turpmāku pasliktināšanos. Bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanās apturēšana nav tikai ētisks pienākums — priekšstats par vadības uzņemšanos 
liek mums saglabāt planētu tādā veidā, lai tā varētu uzņemt arī nākamās paaudzes. Tam visam 
ir jēga, raugoties arī no ekoloģijas un ekonomikas viedokļa. Ekoloģiskajā ziņā bezgalīga 
dažādu bioloģiskās daudzveidības elementu mijiedarbības dēļ šo planētu var apdzīvot visas 
sugas, tostarp cilvēki. „Preces un pakalpojumi”, ko nodrošina ekosistēmas, ir nodrošinājums 
ar pārtiku, degvielu un šķiedrām, gaisa un ūdens attīrīšana, atkritumu sadalīšanās, plūdu, 
sausuma, ekstremālu gaisa temperatūras svārstību un vēja stipruma ietekmes mazināšana, 
augsnes auglības atjaunošana un augu apputeksnēšanās. Tādēļ bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzība ir mūsu pašu interesēs, raugoties arī no ekonomikas viedokļa. Galu galā, 
bioloģiskie resursi ir pīlāri, uz kuriem mēs veidojam civilizāciju. Bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanās apdraud pārtikas krājumus, atpūtas un tūrisma iespējas, iespējas risināt klimata 
pārmaiņu problēmu un kokmateriālu, zāļu un enerģijas avotus.

No otras puses, šķiet, ka esam attālinājušies no dabas un cenšamies atrast šo „dabas vērtību”. 
Mūsu izmantotajos ražošanas paņēmienos un cenā, ko maksājam par precēm un 
pakalpojumiem, nav ņemtas vērā (vai ņemtas vērā tikai ļoti nosacīti) izmaksas, kas rodas, 
samazinoties bioloģiskajai daudzveidībai vai pasliktinoties ekosistēmām. Tāpat nav pienācīgi 
novērtēti arī pakalpojumi vai darbības, ar kurām mēģina apturēt bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanos un saglabā vērtīgas ekosistēmas. Lai gan „cenas noteikšana” ekosistēmu 
pakalpojumiem varētu būt pretrunīga rīcība, pēc pašreizējo pētījumu1 rezultātiem var spriest, 
ka pašlaik, samazinoties bioloģiskajai daudzveidībai, labklājība katru gadu samazinās par 
aptuveni EUR 50 miljardiem (nedaudz mazāk par 1 % no IKP) un līdz 2050. gadam 
samazinājums sasniegs EUR 14 triljonus vai 7 % no aprēķinātā ikgadējā IKP.

Ārkārtas situācija

Bioloģiskā daudzveidība turpina samazināties satraucoši straujā tempā. Tiek lēsts, ka visā 
pasaulē pašreizējais sugu izzušanas ātrums ir par 50–1000 reižu lielāks nekā to dabiskais 
izzušanas ātrums. Paredzams, ka līdz 2050. gadam samazinājuma temps palielināsies 
desmitkārt. Eiropas Savienībā 42 % zīdītāju, 43 % putnu, 45 % tauriņu, 30 % abinieku, 45 % 
rāpuļu un 52 % saldūdens zivju draud iznīcība. EK Bioloģiskās daudzveidības rīcības plāna 
īstenošanas vidusposma novērtējumā, kas veikts 2008. gadā, Komisija paziņoja, ka 50 % sugu 
un līdz 80 % dzīvotņu, kuras Eiropa ir ieinteresēta saglabāt, atrodas nelabvēlīgā saglabātības 
stāvoklī. 

                                               

1 Ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības ekonomika (TEEB), sk. http://www.teebweb.org/.
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Domājot par klimata pārmaiņām, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās apturēšana un 
elastīgu ekosistēmu saglabāšana vai atjaunošana kļūst vēl jo svarīgāka, ņemot vērā to, ka 
sauszemes un jūras ekosistēmas pašreiz absorbē aptuveni pusi no CO2 antropogēnās emisijas 
apjoma, un, tā kā šīm ekosistēmām piemīt spēja uztvert un saglabāt oglekli, tās ir ārkārtīgi 
vērtīgas. Savukārt ekosistēmu pasliktināšanās un iznīcināšanas dēļ var rasties ievērojams 
siltumnīcefekta gāzu emisijas apjoms, un arvien vairāk tiek gūti pierādījumi tam, ka Zemes 
spēja absorbēt oglekli samazinās globālās sasilšanas un citu nelabvēlīgu apstākļu dēļ. Tādēļ 
ekosistēmu saglabāšana ir ārkārtīgi svarīga, lai mazinātu klimata pārmaiņas un pielāgotos tām.

Diemžēl, līdzšinējās starptautiskās un Eiropas iniciatīvas un vienošanās par bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanās apturēšanu un ekosistēmām nav bijušas sekmīgas. Pasaules 
augstākā līmeņa sanāksmē, kas notika 1992. gadā Rio, pieņēma Konvenciju par bioloģisko 
daudzveidību, un ES to ratificēja 1993. gadā. ES 1998. gadā pieņēma bioloģiskās 
daudzveidības stratēģiju, bet 2001. gadā to papildināja ar četriem bioloģiskās daudzveidības 
rīcības plāniem par dabas resursu saglabāšanu, lauksaimniecību, zivsaimniecību un 
ekonomikas un attīstības sadarbību. Daba un bioloģiskā daudzveidība ir arī viena no četrām 
ES sestajā vides rīcības programmā ietvertajām prioritātēm, pārējās prioritātes ir klimata 
pārmaiņas, resursu un atkritumu apsaimniekošana un veselība saistībā ar vidi. Komisija 
2006. gadā izstrādāja rīcības plānu, kā apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, un 
noteica tajā četras prioritāras jomas: bioloģiskā daudzveidība ES, ES un bioloģiskā 
daudzveidība pasaulē, bioloģiskā daudzveidība un klimata pārmaiņas un zināšanu bāze. 
Diemžēl, neraugoties uz šīm iniciatīvām, nav sasniegts ES mērķis, par kuru vienojās Eiropas 
augstākā līmeņa sanāksmē Gēteborgā 2001. gadā, proti, līdz 2010. gadam apturēt bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos. 

Lai gan situācija ir satraucoša, Eiropas iedzīvotāji nav pietiekami informēti par bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanās problēmu un tās negatīvajām sekām. Saskaņā ar 
„Eurobarometer” 2010. gada aprīlī veikto pētījumu tikai 38 % eiropiešu zina, ko nozīmē 
jēdziens „bioloģiskā daudzveidība”, savukārt 28 % aptaujāto zina vārdu, bet ne tā nozīmi. 
Jāpiebilst, ka vairākums aptaujāto uzskata, ka bioloģiskās daudzveidības samazināšanās ir 
nopietna problēma, tomēr viņi neuzskata, ka šī problēma skars konkrēti viņus. Tikai 17 % 
respondentu uzskata, ka viņi jau ir izjutuši bioloģiskās daudzveidības samazināšanās sekas. 
Aptaujātie iedzīvotāji uzskata, ka zināšanu trūkums par to, kas būtu jādara, ir galvenais 
iemesls, kāpēc viņi neko nedara, lai cīnītos pret bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. 
Tādēļ steidzami jārīko informētības palielināšanas kampaņas par šo jautājumu.

ES instrumenti un politika

Galvenais ES līmeņa instruments bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzībai ir 
Natura 2000, kas ir saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu izveidots aizsargājamu dabas teritoriju tīkls 
visā ES. Šajā tīklā ir iekļautas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (SAC), ko nosaka 
dalībvalstis saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu (1992), kā arī saskaņā ar Putnu direktīvu (1979) 
noteiktās īpaši aizsargājamās teritorijas (SPAs). Galvenais Natura 2000 mērķis ir „sekmēt 
bioloģisko daudzveidību, aizsargājot dabiskās dzīvotnes un savvaļas faunu un floru Eiropā 
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esošajā dalībvalstu teritorijā”1. Saskaņā ar Natura 2000 tiesību aktiem īstenotie pasākumi ir 
paredzēti, lai „saglabātu vai atjaunotu to dabisko dzīvotņu un savvaļas faunas un floras sugu 
labvēlīgu aizsardzības statusu, kas ir Kopienā nozīmīgas”, vienlaikus ņemot vērā 
„ekonomiskās, sociālās un kultūras prasības, kā arī reģionālās un vietējās 
īpatnības”2. Neraugoties uz pašreizējo ieinteresētību par dzīvotņu saglabāšanu un sugu 
aizsardzību, iespējams, būtu vērts apdomāt jautājumu par lielākas uzmanības pievēršanu tādu 
elastīgu ekosistēmu veidošanai, kuras tiek galā ar spriedzi un nodrošina vērtīgus ekosistēmu 
pakalpojumus.

Kā jau ierasts Eiropas vides politikā, šīs direktīvas nodrošina nepieciešamo elastību, lai 
pielāgotu īstenošanas pasākumus vietējiem apstākļiem, un tas ir pareizi darīts, ņemot vērā 
subsidiaritātes un proporcionalitātes principus. Noteikti ir jārīkojas, lai panāktu, ka atšķirības 
dalībvalstīs nekļūst tik krasas, ka tās varētu negatīvi ietekmē šo direktīvu efektivitāti. 
Jāpiemin, ka dalībvalstīs joprojām ir krasi atšķirīgi viedokļi par to, cik ātri minētās direktīvas 
jāīsteno un kā tās jāinterpretē, piemēram, attiecībā uz piesardzības principu, kad runa ir par 
pašreizējām darbībām un ārēju ietekmi. 

Bioloģiskā daudzveidība ir kļuvusi par svarīgu jautājumu ne tikai Eiropas vides politikā, bet 
pakāpeniski iekļāvusies arī citās politikas jomās, lai arī daudzos gadījumos tā tikusi iekļauta 
pavisam nelielā mērā, piemēram, kopējā zivsaimniecības politikā (ko pašreiz pārskata), 
attiecīgi agrovides pasākumos un prasībā par zemes uzturēšanu labā lauksaimniecības un 
vides stāvoklī saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP). Uzmanība jautājumam par 
bioloģisko dauzdveidību pievērsta arī 7. pētniecības pamatprogrammā.

Tā kā lauksaimnieki apstrādā aptuveni pusi no Eiropas lauksaimniecības zemes, viņiem ir 
īpaša loma bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā un šajā procesā viņi saskaras ar šādu 
problēmu — pasaulē pieaugot apdzīvotībai un palielinoties iedzīvotāju skaitam, ir jāpalielinās 
arī lauksaimnieciskajai ražošanai, turklāt vienlaikus lauksaimniecības nozarē ir jānodrošina, 
lai tiktu aizsargāta dzīves kvalitāte laukos un bioloģiskā daudzveidība. Turpmāk sekmīgi 
īstenojot lauksaimniecības politiku, šiem trim elementiem jābūt papildinošiem, nevis 
pretrunīgiem.

Finansējums

Atbilstīgi tam, kāda bieži vien ir nozares pieeja jautājumam par bioloģisko daudzveidību, arī 
Eiropas budžeta līdzekļi, kas paredzēti ar bioloģisko daudzveidību un ekosistēmām saistītu 
pasākumu finansēšanai, ir ārkārtīgi fragmentāri. ES finanšu instrumentu videi (LIFE) 
izveidoja 1992. gadā, lai atbalstītu Savienības vides politikas īstenošanu, un, lai gan šis 
finansējums veido nelielu daļu no Kopienas kopējiem izdevumiem, tam tradicionāli ir bijusi 
nozīmīga loma bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas finansēšanā ES. Citus finanšu 
līdzekļus nodrošina:

- kopējā lauksaimniecības politika, galvenokārt, agrovides pasākumi, kas ir viens no 
lielākajiem ES bioloģiskās daudzveidības atbalsta elementiem (to finansē no ELFLA); 

                                               
1 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras   
aizsardzību 2. pants (Dzīvotņu direktīva).
2 Turpat.
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- kopējā zivsaimniecības politika, izmantojot jūras vides aizsardzības pasākumus (EZF);
- reģionālā attīstība un kohēzija (izmantojot struktūrfondus un Kohēzijas fondu);
- pētniecības politika (7. pamatprogramma).

No vienas puses, fragmentētam finansējumam var būt pozitīva ietekme, jo ir iespējas izmantot 
vairākus finansējuma avotus. Tomēr, no otras puses, tā kā ir nosacījums par obligātu 
līdzfinansējumu un tā kā, piemēram, attiecībā uz lauku politiku un struktūrpolitiku ir 
iespējams īstenot sev tīkamāko pieeju, šos līdzekļus bioloģiskās daudzveidības jautājuma 
risināšanai faktiski izmanto tikai tās dalībvalstis, kas izdara šo apzināto izvēli. Arī šajā jomā 
27 dalībvalstu vidū ir krasas atšķirības.

Ja nenotiks apspriešanās par jauno daudzgadu finanšu shēmu pēc 2013. gada, papildus valsts 
finansējuma avotiem (subsīdijām) vajadzēs rast citus finansēšanas mehānismus, turklāt lielas 
grūtības radīs ārējo izmaksu iekļaušana produktu galīgajā cenā.

Turpmākās iniciatīvas

Šogad, Starptautiskajā Bioloģiskās daudzveidības gadā, ir jau ierosinātas vai vēl tiks 
ierosinātas jaunas iniciatīvas, lai apturētu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un 
ekosistēmu pasliktināšanos. Šogad no 18. līdz 29. oktobrim Nagojā, Japānā, notiks 
Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences desmitā sanāksme (COP 10).

Komisija šā gada 19. janvārī Eiropas līmenī publiskoja paziņojumu „ES redzējuma un mērķu 
iespējamības bioloģiskās daudzveidības jomā laikposmam pēc 2010. gada”, un pašlaik šis 
paziņojums ir nodots publiskai apspriešanai. Komisijas ieteiktie 4 politikas rīcības varianti ir 
šādi:

1) līdz 2020. gadam ievērojami jāsamazina bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu 
pakalpojumu samazināšanās temps ES;

2) līdz 2020. gadam jāaptur bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu 
samazināšanās ES;

3) līdz 2020. gadam jāaptur bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu 
samazināšanās ES, un tie jāatjauno, ciktāl tas iespējams;

4) līdz 2020. gadam jāaptur bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu 
samazināšanās ES, un tie jāatjauno, ciktāl tas iespējams, kā arī jāpasteidzina ES 
ieguldījums, lai novērstu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos pasaulē.

Paredzams, ka šis paziņojums un sabiedriskās apspriešanas iznākums sekmēs priekšlikuma 
par jaunas ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas, tostarp likumdošanas priekšlikumu, 
publicēšanu līdz šā gada beigām.

Turklāt Eiropas Vides padome šā gada 15. marta sanāksmē piekrita jaunam pamatmērķim —
līdz 2020. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu 
samazināšanos ES un atjaunot tos, ciktāl reāli iespējams, un vienlaikus palielināt ES 
ieguldījumu, lai novērstu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos pasaulē.

Šajā patstāvīgajā ziņojumā ir mēģināts atspoguļot Eiropas Parlamenta prioritātes cīņā par 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un ekosistēmu pasliktināšanās turpmāku 
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nepieļaušanu.


